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سياست 2

فرماندار سابق پایتخت: 

 در تهران روزانه
 سه تجمع اعتراضی داریم

دسترنج 4

دبیرکل خانه کارگر:

حذف ارز ترجيحی، سفره 
کارگران را کوچک تر می  کند

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1029  سه شنبه 17   اسفند   1400  /    5 شعبان 1443  /  8 مارس   2022

قمصری در گفت وگو با »توسعه ایرانی« پاسخ داد:

ایراندرچهصورتمیتواند
جایروسیهرادربازارنفتبگیرد؟

سياست 2

چرتکه 3

وزیر خارجه: اجازه تاثیر عامل خارجی بر منافع ملی را 
نمی دهیم

ردتضمینخواهی 
روسیهازسویایران

 »اجــازه نمی دهیم هیــچ عامل خارجی 
منافع ملی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.« این 
جمله مهم و کلیدی  حسین امیرعبداللهیان 
در واکنش به درخواســت برجامی روسیه از 
آمریکاست که دیروز در نشست هم  اندیشی 
با نمایندگان مجلس، بر زبان راند. او که رفته 
بود تا آخرین تحوالت مرتبط با حوزه سیاست 
خارجی در زمینه گفتگوهای وین و همچنین 
 تحوالت اوکراین را تشریح کند، گفت: »ضمن 
ایســتادگی در حفظ و رعایت خطوط قرمز، 

اجازه  نخواهیم داد هیچ عامل خارجی منافع 
ملــی کشــور را در مذاکرات وین بــرای لغو 
تحریم ها، تحت تاثیر  قرار دهد .  « و به این ترتیب 
نخستین واکنش رسمی مقامات ایرانی نسبت 
به درخواست روسی ها برای دریافت  تضمین 
از امریکا مطرح شــد. روس ها که سه روز قبل 
خواستار تضمین کتبی از امریکا شده بودند 
تا حق  آنها برای تجارت، همکاری اقتصادی و 
سرمایه گذاری و همکاری نظامی-فنی آزاد و 

کامل با ایران حفظ  شود...

ریشه کنی دوهفته ای فقر مطلق با وجود حذف ارز ارزان

دستور جهادی بهت آور رئیسی
دسترنج 4

کاترینشکدمراچهکسی
بهایراندعوتکرد؟

گشتی در نمایشگاه »هشت هنرمند، هشت نگاه«

مجموعهایبرایجوابگویی
بهسالیقمتفاوتمخاطبان

جنجال ارز ترجیحی ادامه دارد

دههاامضابرایبازگشت
مصوبه۹میلیارددالری

جمعشد

حذف ارز ترجیحی و نگرانی بیماران از آینده 
نامعلوم دارو و تجهیزات پزشکی

بیمههاازعهدةتکلیف
جدیدمجلسبرمیآیند؟

 همزمان با افزایش تحریم الیگارش ها، 
مقامات آمریکا به ونزوئال سفر کردند؛  

تالشبرایقطعتصاعدی
بازویانرژیروسیه

شهرنوشت 8

سياست 2

چرتکه 3

فرهنگ و هنر 8

جهان 5

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای
آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد.

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه.
موضوع تجدید دوم مناقصه: پروژه تعمیرات سازه ای وغیرسازه ایی پل پرویزخان - کرمانشاه سال 1400.

مدت اجرا:6 ماه شمسی                                          
مبلغ برآورد: 8/122/810/779 ریال.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 406/141/000 ریال.     
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ: 1400/12/17 می باشد. 

شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه5 ابنیه ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورباشند. 
مهلت دریافت اســناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا روزپنجشنبه مورخ 1400/12/19ساعت14:00 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه کنند.)الزم است مناقصه گران درصورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند(۔ 
مهلت تحویل اسناد تکمیل شده : تا روزسه شنبه مورخ 1401/01/09 ساعت14:00 جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیک 

دولت )ستاد( مراجعه نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روزچهارشنبه مورخ 1401/01/10.

اطالعات دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت درمناقصه(: کرمانشاه، بلوار بنت الهدی 
صدر، روبروی فرمانداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 083-38249912-14
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 -021دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/17

 نوبت دوم

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

آگهي مناقصه
خرید  یك دستگاه ژنراتور نانو ازن به منظور تزریق ازن در تصفیه خانه آب شهر ساوه

 مبلغ تضمين شركت در  برآورد قيمت )ريال(مشخصات كاال رديف
 محل  نوع مناقصهفرايند ارجاع كار )ريال(

اعتبار

1 
خريد  يك دستگاه ژنراتور نانو ازن به 
منظور تزريق ازن در تصفيه خانه آب 

شهر ساوه
 عمراني يك مرحله اي15.000.000.000 750.000.000

- ضمانت نامه ها باید طبق آیین نامه تضمین مصوب هیات وزیران 
به  شماره123402 تاریخ 22/09/94  باشد

الــف-  ضمانت نامه  بانكي یــا ضمانت نامه هاي صادره از ســوي 
مؤسسات  اعتباري غیر بانكي  داراي مجوز بانك مركزي   

ب-  فیش واریز وجه نقد.
ج- اوراق مشــاركت بي نام تضمین شده بانك ها ودولت با قابلیت 
باز خرید قبل از ســر رســید )موضوع قانون نحوه انتشــار اوراق 

مشاركت ( 
چ- وثیقه ملكي معادل هشتادو پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي 

آن.
- محل دریافت اسناد ؛ سامانه تداركات الكترونیكي دولت از تاریخ 

18/ 12/ 1400 تا 22/ 12/ 1400 

 - مهلــت ثبت پیشــنهادات مناقصه گــران در ســامانه تداركات 
الكترونیكي دولت حداكثرتا 15/ 01/ 1401

   -  تاریخ برگزاري كمیســیون مناقصات وبازگشائي پاكات در تاریخ  
1401 /01 /17

- تاریخ اعتبار پیشنهاد: 3 ماه 
همه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران وبازگشــایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 

الكترونیكي دولت  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
این مناقصه در سایت هاي اینترنتي زیر نیز)صرفاجهت اطالع( درج 

شده است : 
http://iets.mporg.ir1- پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

2  - پایگاه اطالع رساني شركت آب و فاضالب استان مركزي:.

 رشکت آب و افضالب استان رمزکی رشکت آب و افضالب استان رمزکی


